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 :ملخص البحث
يعالج هذا البحث قضية من أهم القضايا التي أدّت إلى االخـتالف بـين أهـل اإلسـالم فـي مـسائل المعتقـد،                        

إعــراض طوائــف مــن اإلســالميين عــن بيــان الرســول  ـ  ـ وبيــان صــحابته لألحكــام االعتقاديــة المتعلقــة      : وهــي

 اإللهيــة، واعتمــادهم علــى مقــدمات يظنــون صــحتها إمــا فــي داللــة األلفــاظ، وإمــا فــي المعــاني  بالــذات والــصفات

 بـالرجوع  المعقولة دون الرجوع في تلك األلفاظ والمعاني إلى بيان اهللا ـ عز وجل ـ وبيان رسـوله ـ  ـ الـذي أُمرنـا       

 .إليه، وعدم تجاوزه في هذا الباب، خصوصاً إذا كان المراد منها معلوماً وظاهراً في خطاب الشارع

فــإن مقتــضى اإليمــان بــاهللا، ومقتــضى اإلتبــاع لرســوله ـ  ـ يوجــب االعتقــاد والتــصديق الجــازم بــصحة تلــك       

 .الى ـ المعاني المدلول عليها بتلك األلفاظ على الوجه الذي يليق باهللا ـ تع

ما طرأ على الفكر اإلسالمي في جانـب المـصطلحات واأللفـاظ؛            : ولعل من أهم أسباب هذا اإلعراض هو      

بسبب النقل والترجمة من الديانات والثقافات غير اإلسالمية التي ال تتفق مع الخطاب القرآني ال في الحـد وال   

ح العقــدي، وأثــره فــي تقريــر العقائــد  االنحــراف فــي المــصطل (فكــان هــذا البحــث الــذي أســميته  . فــي الموضــوع

 ).اإلسالمية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

 المقدمة
وعلـى   ، محمـد بـن عبـداهللا   ، والصالة والسالم على النبـي األمـين  ،الحمد هللا رب العالمين 

 :بعدو            ،آله وأصحابه أجمعين
 ، السـيما مـا يتعلـق بالعقيـدة     ـ  ـ وبسنة رسوله محمـد   ـ تعالى  ـ فإن العلم بكتاب اهللا  

ن عليه سلف األمة من الصحابة  ما كاخاصةً .شرف العلومأومسائل التوحيد واإليمان من   
كان مـا  لقد والتابعين في هذا الباب الذي افترقت فيه الناس كما افترقت األمم من قبلهم،       

 ألنهـــم قـــد نـــالوا الثنـــاء ؛عليـــه الـــسلف هـــو الميـــزان الحـــق الـــذي تـــوزن بـــه المـــذاهب واآلراء
وأجمعـت األمـة     ـ ـ ومـن رسـوله    ـ تعـالى   ـ والتزكية لهم بحسن المعتقد والعمـل مـن اهللا    

ــدالتهم  ــضلهم وعـ ــى فـ ــرآن ؛علـ ــزل القـ ــيهم نـ ــه ، فعلـ ــشوا خطابـ ــاتهم  ، وعايـ ــزج بحيـ  وامتـ
 ، وبيـان التنزيـل  ، وفهمـوا مـن مقاصـد التـشريع     ـ    ـ   وأطوارهـا المختلفـة وصـحبوا الرسـول    

 ،وشـــاهدوا التطبيـــق النبـــوي لمـــا يـــوحى إليـــه مـــن الكتـــاب والحكمـــة فـــي مـــسائل اإليمـــان  
 والقوم سادات البيـان  ، والوحي بلسان عربي مبين،عربي ـ  ـ سول   فالر.والتشريع العملي
 فــال يمكــن بعــد ذلــك أن يــرميهم أحــد بقــصور الفهــم لمــراد اهللا ومــراد       ؛والبالغــة العربيــة 

 . وال يمكن أن يخفى ما كانوا عليه في االعتقاد والعمل فعالً وتركاً،رسوله
مـن  ـ  بعـد ذلـك     ـ بـين المـسلمين   ويفـرح أعـداء اإلسـالم مـا وقـع      ،وإن ممـا يـؤلم القلـب   

اختالف وتفرق السيما في مسائل العقيدة اإلسالمية، مع أنهم جميعاً يعتقدون وحدانيـة             
 .من عند اهللا ـ ـ  ويؤمنون بما جاء به محمد ،اهللا

وهذا البحث يعالج قضية من أهم القضايا التي أدّت إلى االختالف بين أهل اإلسالم فـي                 
وبيــان  ـ   ـ عــراض طوائــف مــن اإلســالميين عــن بيــان الرســول       إ: وهــي،مــسائل المعتقــد

 واعتمادهم علـى مقـدمات      ،لهيةصحابته لألحكام االعتقادية المتعلقة بالذات والصفات اإل      
يظنــون صــحتها إمــا فــي داللــة األلفــاظ، وإمــا فــي المعــاني المعقولــة دون الرجــوع فــي تلــك         

 وعـدم  ،الذي أُمرنا بالرجوع إليه ـ  ـ ن رسوله  وبياـ عز وجل  ـ األلفاظ والمعاني إلى بيان اهللا  
 .تجاوزه في هذا الباب، خصوصاً إذا كان المراد منها معلوماً وظاهراً في خطاب الشارع



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٢٢

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

يوجــب االعتقــاد والتــصديق  ـ   ـ  ومقتــضى اإلتبــاع لرســوله   ،فــإن مقتــضى اإليمــان بــاهللا
  تعالىـ الوجه الذي يليق باهللا الجازم بصحة تلك المعاني المدلول عليها بتلك األلفاظ على 

 مــا طــرأ علــى الفكــر اإلســالمي فــي جانــب   :ولعــل مــن أهــم أســباب هــذا اإلعــراض هــو  
 بسبب النقل والترجمة من الديانات والثقافات غيـر اإلسـالمية التـي      ؛المصطلحات واأللفاظ 

 .ال تتفق مع الخطاب القرآني ال في الحد وال في الموضوع
االنحــراف فــي المــصطلح العقــدي، وأثــره فــي تقريــر   (يته فكــان هــذا البحــث الــذي أســم 

 .)العقائد اإلسالمية
 : حدود البحث

هــذا البحــث يتوجــه فــي فكرتــه إلــى إيــضاح المبــادىء العامــة، والخطــوط العريــضة، التــي  
نشأ عنها االنحراف في قضية األلفاظ والمصطلحات االعتقاديـة، وذلـك أمـر يتنـاول جميـع                 

ص من القرآن الكريم والسنة النبوية قد دلَّت علـى الحـق فـي كـل                أبواب المعتقد، إذ النصو   
ما يتعلق بجوانب االعتقـاد والعمـل، لكننـي سأقتـصر فـي جانـب التمثيـل واالستـشهاد فـي                   
الغالب على مسائل األسـماء والـصفات اإللهيـة لكـون المخطئـين فـي هـذه المـسائل لهـم                     

راف الكلـي عـن الـدين ومـصطلحاته      اجتهاد وتأويالت يعتقدونها سائغة، بخالف أهل االنح      
ــا       ــفة ومـــن نحـ ــماعيلية، والفالسـ ــة مـــن الرافـــضة واإلسـ وتـــشريعاته كـــسائر فـــرق الباطنيـ
نحوهم، فإن مـذاهب هـؤالء هـي مـن التالعـب بالـدين واالسـتهزاء بـه، والـسخرية منـه ومـن                    
نصوصه واتباعه، بالمكان الذي ال يخفى على أحد فـالمحرفون فـي المـصطلحات االعتقاديـة         

ن الباطنيــة أو مــن المتكلمــين والفالســفة يتنــاولهم الــذم لتحــريفهم ويتنــاول كــل مــن       مــ
 . شابههم في المنهج في سائر أبواب االعتقاد سواءً في ذلك اإللهيات أو السمعيات

 :وقد جاء هذا البحث مشتمالً على ما يلي
 .المراد باالنحراف في المصطلح العقدي: المبحث األول
 .لحات الكتاب والسنةمصط: المبحث الثاني
 .أثر االنحراف في المصطلح العقدي في تقرير العقائد اإلسالمية:المبحث الثالث

 .واهللا أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

  المراد باالنحراف في المصطلح العقدي :المبحث األول
 وفيه مطالب
 . معنى االنحراف:المطلب األول

 .لح المراد بالمصط:المطلب الثاني

 . المراد باالنحراف في المصطلح العقدي:المطلب الثالث

 )التحريف(المراد باالنحراف : المطلب األول
 :في اللغة: أوالً

واألصـل االنحـراف    ... الحـاء والـراء والفـاء ثالثـة أصـول          " :معجم مقاييس اللغـة   في   ورد

دلت بـه عنـه، ولـذلك    وحرّفتُه  أنـا عنـه، أي عـ   . يقال انحرف عنه ينحَرِف انحرافا. عن الشيء 

 وهـو عَدْلَـه     ،يقال مُحارف، وذلك إذا حُورف كسبه فميل به عنـه، وذلـك كتحريـف الكـالم               

  )١( O P Q R z }: قال اهللا تعالى. عن جهته

 . طرفه وشفيره وحدُّه:حرف كل شيء: "  في مختار الصحاحورد

انحـرف  : الوتحريـف القلـم قطُّـه محرفـاً، ويقـ         .  تغييـره  :وتحريف الكالم عـن مواضـعه     

 ).٢( مال وعدل : إي،عنه وتحرف وأحرورف

 . التغيير واإلمالة: فالتحريف في أصل الوضع يعني

 :في االصطالح: ثانياً

العـدول بـاللفظ عـن معنـاه الحقيقـي المعلـوم مـن حيـث         : االنحراف فـي االصـطالح هـو      

فـظ معنـى   أو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطـاء الل    ،يعلم مراد المتكلم بكالمه   

 واقـع   وهـذا االنحـراف   لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما كل ذلك من التحريف واالنحراف            

 مـن عوامـل التـأثير    وهـو لدى طوائف من اإلسـالميين،  ـ على حد سواء  ـ في األلفاظ والمعاني  

                                     
 .روتهـ دار الجيل، بي١٤١١البن فارس ط األولى، ) ٤٣-٢/٤٢(معجم مقاييس اللغة  ) ١(
للخليـل  ) ١٨٣(كتـاب العـين   : للرازي، رتبه محمود خـاطر، دار المعـارف ، مـصر ، وانظـر       ) ١٣١(مختار الصحاح    ) ٢(

 .اء التراث العربي، بيروتيبن أحمد الفراهيدي، دار أح



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٢٤

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 . ومناهج البحـث والنظـر  ، وتعدد المدارس، نشأة الفرق الكالمية:نتج عنهالذي على الفهم،  

ــاق  ــاب اهللا     ضوهــو ين ــصام بكت ــشارع مــن االعت ــه ال ــا أمــر ب وعــدم التفــرق خــصوصاً فــي     ، م

 .المعتقد

، ويــــسمون )١(ولــــيعلم أن هــــذا التحريــــف لمعــــاني النــــصوص يــــسميه أصــــحابه تــــأويالً 

 ووصـف هـؤالء     . ألنـه لـيس عليـه دليـل صـحيح          ؛أنفسهم بأهل التأويل، والحقيقة أنه تحريف     

 : وذلك لما يلي،يعهم وطريقتهمبالتحريف هو الوصف الشرعي المطابق لصن

 هـو الـذي جـاء وصـفاً لـصنيعهم فـي القـرآن الكـريم قـال                   )التحريـف (ن هذا اللفظ    إ: أوالً

يؤولــون الكلــم، والتعبيــر  :  ولــم يقــل )٤٦:النــساء(  O P Q R z } :تعــالى

 .الذي جاء به القرآن أولى في اإلخبار والحكم من غيره

 فالـذي   ـ وهو العدل معهـم ـ  أدلّ على حالهم  إن تسميتهم ووصفهم بالمحرفين: ثانياً

 .يؤول بغير دليل أقل ما يقال فيه أنه محرّف

 التنفيـر مـن   : وهـي ،إن وصـفهم بمـا وصـفهم اهللا بـه ـ التحريـف ـ فيـه فائـدة تربويـة          : ثالثاً

 فـالتحريف كلـه مـذموم، بخـالف التأويـل فـإن       . وكراهية من قام بـه   ، والبعد عنه  ،هذا العمل 

 ). ٢(نو وهو أمر ال يميِّز حقيقته إال العلماء المجتهد،الباطلمنه الصحيح و

 وإنمـا منعـوا التأويـل الفاسـد     ،والـسلف ـ رحمهـم اهللا ـ لـم يطلقـوا القـول بمنـع التأويـل         

الذي هو في حقيقته تحريف كالم اهللا وكالم رسوله  عن مواضعه، وهـو تأويـل أهـل البـدع                  

 .ر مدلوله بغير دليل يوجب ذلكالذين يدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غي

أما التأويل بمعنى التفسير المبّين لمراد اهللا فذلك محمود ال يذم، ومثله التأويل بمعنى          

 أمـا التالعـب بالنـصوص    . وهـو ممـا ال يعلمـه إال اهللا   ،حقيقة الشيء التي يؤؤل إليها فهذا حق 

                                     
 . مكتبة الرياض الحديثة،)٢/١٤٧(مختصر الصواعق : انظر ) ١(
سـعد الـصميل ط، الثانيـة،     /عنايـة ) ٩٠-١/٨٧(بن عثيمين   شرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد      : انظر ) ٢(

 .هـ، دار ابن الجوزي، الدمام١٤١٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

 فـي حقيقتـه التحريـف        وهـو  ، فهـذا هـو التأويـل الفاسـد        ،ألجل ما يسمونه األحكـام العقليـة      

 ). ١(المذموم فاعله

 .المراد بالمصطلح: المطلب الثاني
 : في اللغة: أوالً

 . إلى االسمية بتخصيصه بهذا المدلول الجديدنُقل) اصطلح(المصطلح مصدر ميمي من 

فكــأن النــاس اختلفــوا عنــد  ) التــصالح والتــسالم(والمــدلول المعجمــي لهــذه المــادة هــو 

 تــسمية هــذا المــدلول إلــى أن تــصالحوا وتــسالموا علــى تــسميةٍ     ظهــور مــدلول جديــد، علــى  

 ).٢(واحدة لذلك المدلول

 مــن المــادة صــلح، قــد يكــون اســم      ، مــصدر ميمــي للفعــل اصــطلح   )مــصطلح(فكلمــة 

 ).٣()هعلي( :مفعول من اصطلح اصطالحاً على تقدير متعلق بمحذوف مثل

حيث يقول فـي كتابـه    ؛"المصطلح"من أوائل من تطرق لمفهوم كلمة الجاحظ  ولعل  

وهــم تخيــروا تلــك األلفــاظ لتلــك   : " البيــان والتبيــين فــي معــرض ثنائــه علــى علمــاء الكــالم   

المعاني، وهم اشتقوا لها من كالم العرب تلك األسماء، وهـم اصـطلحوا علـى تـسمية مـا                    

لــم يكــن لــه فــي لغــة العــرب اســم، فــصاروا فــي ذلــك ســلفاً لكــل خلــف وقــدوة لكــل تــابع،    

ــسَ :ولــذلك قــالوا ــرَضُ والجــوهر، وأَيْ ــيْسَ وفرقــوا بــين الــبطالن والتالشــي، وذكــروا  ، العَ :  ولَ

 ). ٤" ( والماهية، وأشباه ذلك،الهذّية، والهوّية

                                     
علـي الـدخيل   /د: تحقيـق  ) ١/١٨١( والصواعق المرسلة البـن القـيم   ،)٣،٦٦(مجموع فتاوى ابن تيميه    : انظر ) ١(

 .هـ، دار العاصمة الرياض١٤٠٨اهللا ، ط األولى،
هــ ، دار الفكـر، دمـشق، ولـسان العـرب      ١٤٢٩ممدوح خـسارة، ط األولـى،      /د) ١٣-١٢(علم المصطلح   : انظر ) ٢(

 ) .٢/٢٠٣٩(وتهذيب اللغة لألزهري ،) ٥/٣٧٤(البن منظور 
 ).١/٥٢٠(المعجم الوسيط : انظر ) ٣(
ــتقامة،  ١٣٦٦حـــسن الـــسندوبي ط الثالثـــة،  :تحقيـــق) ١/٥٣( للجـــاحظ ،البيـــان والتبيـــين ) ٤( ـــ، مطبعـــة االسـ هـ

 .القاهرة



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٢٦

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 وجعلوهـا إزاء  ،فالجاحظ يبـين فيمـا تقـدم أن هـذه المـصطلحات أحـدثها المتكلمـون           

 ، الملـة  وهـذا القـدر يكفـي فـي كونهـا مـصطلحات حادثـة فـي              ،معاني فهموها مـن النـصوص     

 .وليست حقائق معصومة تُقرر العقائد على ضوئها

 :في االصطالح: ثانياً

هو عبـارة عـن   : " والمصطلح عند أهل االصطالح عبّر عنه الجرجاني في تعريفاته بقوله   

ينقــل عــن موضــعه األول، وإخــراج اللفــظ عــن " مــا"اتفــاق قــوم علــى تــسمية الــشيء باســم 

 وقيل االصطالح اتفاق طائفة على وضع بـإزاء المعنـى،   معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما،   

: االصـــطالح إخـــراج الـــشيء مـــن معنـــى لغـــوي إلـــى معنـــى آخـــر لبيـــان المـــراد،  وقيـــل: وقيــل 

 ).١" (االصطالح لفظ معين بين قوم معينين

 .)٢( اتفاق القوم على وضع الشيء: هواالصطالح: " وقال الكفوي في كلياته

العـرف الخـاص، وهـو    : االصـطالح هـو  : " حات الفنـون   في كشاف اصـطال     التهانوي وقال

 .)٣(..عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم

االصـــطالح اتفـــاق طائفـــة مخـــصوصة علـــى أمـــر      : "  فـــي تـــاج العـــروس   الزبيـــديوقـــال

 .)٤(مخصوص

والذي يبدو أنه ال فـرق بـين المـراد بالمـصطلح والمـراد باالصـطالح فـي تعريفـات العلمـاء                    

 .نى االصطالح والمقصود منهالمتقدمة لمع

عنـد تناولهـا   " المـصطلح " لكن المحدثين كانوا أكثر تنصيصاً وتخصيصاً لهـذه الكلمـة        

 . المراد منهان وبيا،بالتعريف والحد

                                     
 .هـ١٤٢٤محمد المرعشلي  ط األولى، دار النفائس، بيروت / د: تحقيق) ٥-٤(ريفات، للجرجاني التع ) ١(
ــات، ألبــي البقــاء الكفــوي     ) ٢( هـــ ١٤١٩ ومحمــد المــصري، ط الثانيــة ،   ،عــدنان درويــش / د: تحقيــق) ١٢٩(الكلي

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
هـــ ، دار الكتــب ١٤١٨ حــسن، ط األولــى، أحمــد: تحقيــق) ٢/٨٢٢(كــشاف اصــطالحات الفنــون، للتهــانوي   ) ٣(

 .العلمية، بيروت
 ).٢/١٨٣(تاج العروس للزبيدي  ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

لفـظ علمـي يـؤدي المعنـى        : المـصطلح "  في قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية       وورد

 .)١(علم من العلوم، أو فن من الفنون عليه عند علماء اًبوضوح ودقة، يكون غالباً متفق

لفظ خصـصه االسـتعمال فـي علـم مـن           : المصطلح" :وقال الدكتور عبد الكريم بكري    

 ).٢"(نالعلوم، أو فن من الفنون لمفهوم معي

 فـي عـصر    ـ كـأداة تعريـف  ـ  وبـروز أهميـة المـصطلح     ،هـذا نـاتج مـن شـيوع االسـتعمال     و

 واتـــسم بـــسمة ،لمعـــارف بـــشكل واضـــح وتمـــايزت فيـــه العلـــوم وا،اختلطـــت فيـــه األمـــم

ولعل من أجمع التعريفات لدى المحدثين للمـراد بالمـصطلح        .. التخصص والدقة في المسار   

المــصطلح كلمــة أو مجموعــة مــن الكلمــات مــن لغــة متخصــصة أو تقنيــة يوجــد    : " قــولهم

 ".٣"موروثاً أو مقترضاً للتعبير عن المفاهيم وليدل على أشياء محددة

 علمـاًً لـه أصـوله وقواعـده وعلمـاؤه      )حلما يعرف بعلـم المـصط  ( أو  )طلحالمص(بل أصبح   

 ويظهر ذلك جلياً في المجامع العلمية فـي مختلـف أنحـاء العـالم ومؤسـسات                 ،المختصون

 .النقل والترجمة بين الثقافات والحضارات في سائر مجاالت الفكر والمعرفة

 .المراد باالنحراف في المصطلح العقدي: المطلب الثالث
 : تعريف المصطلح العقدي: أوالً

بعد دراسة هذه المسألة يمكن للباحـث أن يجتهـد ويـذكر تعريفـاً للمـصطلح العقـدي            

هو األلفاظ والكلمات أو الجُمل مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة التـي تـدل علـى                   : فأقول

 . أمور غيبية أو أحكام علمية أو عملية وتكون من أصول اإليمان والتوحيد

دخل في ذلـك المعـاني المجمـع عليهـا مـن سـلف األمـة، حتـى لـو لـم يكـن لهـا لفـظ                   وي

 . خاص بعينه

                                     
 .م، دار العلم للماليين، بيروت١٩٨٧ط األولى، ) ٥٨(قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية، أميل يعقوب  ) ١(
ــر، ضـــمن  ،)١/٥٨(المـــصطلح اإلســـالمي والمعـــاجم العـــرب   ) ٢( نـــدوة الدراســـات  للـــدكتور عبـــد الكـــريم بكـ

 .هـ، كلية اآلداب والعلوم بفاس١٤١٤المصطلحية والعلوم اإلسالمية، ط األولى، 
 .محمود فهمي حجازي/  د،)٤٩/٥٤( مجلة مجمع القاهرة :علم المصطلح ) ٣(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٢٨

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

أقـوال اللـسان وأفعـال الجـوارج،     : واقصد بالعلمية هنا أعمال القلوب، وأقـصد بالعمليـة     

فاألحكام األعتقادية اإلسالمية منقسمة على هذه األركان الثالثة كاألحكام التشريعية          

 .األخرى

 وأكتفــي ،تــصار وتجنــب  اإلمــالل ال أرى حاجــة لإلطالــة فــي معنــى العقيــدةلغــرض االخو

: " لجبريل لما سأله عن اإليمان فقـال ـ صلى اهللا  ـ  وهو جواب الرسول  ،ببيان المراد بالعقيدة

فبعـد بيـان   " ن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشـره        أ

المــراد ـ بــصورة مجملــة      ـــ  العقــدي أوضــح صطلح واالصــطالح معنــى االنحــراف ومعنــى المــ   

 : وأنه يتضمن ثالث صور رئيسة،باالنحراف في المصطلح العقدي

 :صور االنحراف في المصطلح العقدي: ثانياً

أو حكـم   ، أو لفظ ثابت بالنص دال على اسـم أو صـفة هللا   ،أن يُعمد إلى مصطلح   : األولى

 وقــد يكــون هــذا  ،هــودة عنــد  أهــل اللــسان والــشرع  اعتقــادي فتــسلب داللتــه اللغويــة المع  

 وبعــد هــذا الــسلب الكلــي أو الجزئــي إمــا أن يبتــدعوا لهــذا اللفــظ أو    ،الــسلب كليــاً أو جزئيــاً 

 أو ، ويــسمون ذلــك تــأويالً،المــصطلح الــذي عطلــوه عــن داللتــه معنــى يتوافــق مــع قواعــدهم 

 . ويسمون ذلك تفويضاً،يتركونه بال معنى مفهوم

و مرتبط ارتباطا وثيقاً بالصورة األولى، وهو أن يعمد إلى إحـداث مـصطلحات          وه: الثانية

تحتهمـا مـن   مـا   ثم جعـل تلـك األلفـاظ والمـصطلحات و    ،بألفاظ محددة ذات معاني مجملة  

 ، والجهــة، كــالحيّز:المعــاني حاكمــاً علــى الــذات والــصفات اإللهيــة وبقيــة مــسائل المعتقــد 

الـصورة الثانيــة مــستندها األساســي هــو الداللــة   خــاف أن هــذه . ونحــو ذلــك وغيــر،والجـسم 

العقلية ـ على حد زعم أصحابها ـ وهي التـي أوجبـت عنـدهم االنحـراف عـن داللـة النـصوص          

على تلك المعاني المعهودة عند أهل الشرع وأهل اللسان، أو أوجبت لهم تحريفهـا كمـا              

 .م في المطلب الثانيسيأتي الحقاً ـ إن شاء اهللا ـ وهي المرادة بكالم الجاحظ المتقد
  أو نقــصان أو تغييــر ، إمــا بزيــادة: وذلــك بالعــدول بــه عــن جهتــه،تحريــف اللفــظ: الثالثــة

 وهـو مـسلك   ، ولكنـه قليـل   ، وهـو موجـود عنـد بعـض الطوائـف          ، ونحو ذلـك   ،حركة إعرابية 
 .مردود ومرذول عند عموم األمة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

تحريـف  : حريـف نوعـان  والت:" جميـع مـا تقـدم فقـال    ـ رحمـه اهللا   ـ وقد لخّص ابن القيم  
 وإمــا ، إمـا بزيــادة : فتحريــف اللفــظ العـدول عــن جهتـه إلــى غيرهــا  ،" وتحريــف المعنـى ،اللفـظ 
 فهذه أربعة أنواع، وقـد سـلك فيهـا    . وإما غير إعرابية  ، وإما بتغيير حركة إعرابية    ،بنقصان

ــوا مــن ذلــك فــي ألفــاظ     ،الجهميــة والرافــضة فــإنهم حرفــوا نــصوص الحــديث      ولــم يتمكن
ــراً مــن لفظــه    القــرآن ــروه عــن     ،، وإن كــان الرافــضة حرفــوا كثي ــسنة غي  وادعــوا أن أهــل ال
 .وجهه

 وهــو ، فهــذا الــذي جــالوا فيــه وصــالوا وتوســعوا وســموه تــأويالً       :وأمــا تحريــف المعنــى  
اصطالح فاسد حادث لم يعهـد بـه اسـتعمال فـي اللغـة، وهـو العـدول  ـ أي التأويـل ـ بـالمعنى            

 ).١(ظ معنى لفظ آخر بقدر مشترك بينهماعن وجهه وحقيقته وإعطاء اللف
تحريـــف المعـــاني بالتـــأويالت التـــي لـــم يردهـــا : فـــالتحريف: "  فـــي إعـــالم المـــوقعينورد

 والتبديل تبـديل لفـظ بلفـظ آخـر، والكتمـان جحـده، وهـذه األدواء الثالثـة                   ،المتكلم بكالمه 
  i j k }: الى زعمهم في قولـه تعـ      :ومن أمثلة ذلك  ). ٢" (منها غُيّرت األديان والملل   

l z  )جرّح قلبه بالحكم والمعارف تجريحـاً، وربمـا نـصبوا لفـظ     :  أي،)١٦٤:النساء
 وليس اهللاُ ـ تعالى ـ وقد ذكر العلماء كثيـراً    ، ليجعلوا فاعل الكالم هو موسى،"اهللا" الجالله 

 ).٣(من األمثلة لهذين النوعين من التحريف 
ا يتنــاول الــصورة الثانيــة فيمــا تقــدم فهــم  فتحريــف المعنــى يتنــاول الــصورة األولــى كمــ 

 عدم داللة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم فيلتمسون         ادعوت إما أن    )المحرفون للمعنى (
 ،للفــظ مــن معانيــه البعيــدة والغريبــة فــي وحــشي اللغــة وغريبهــا مــا يزعمــون أنــه المعنــى        

خـصيص لهـذا المعنـى    ال يطالبهم أهـل اإلثبـات بـدليل الت       ي لك ،لكنهم ال يستطيعون الجزم   
نه خالف الظاهر والمتبادر  عنـد المخـاطبين، فيقولـون يجـوز أن يـراد كـذا ويجـوز كـذا،                      أمع  

 .سمون أهل التأويلوهؤالء يُ.وكل ذلك هروباً من إثبات الظاهر

                                     
 .محمد الموصلي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: اختصار) ٢/١٤٧( البن القيم ،مختصر الصواعق ) ١(
، المكتبــة ١٤٠٧محــي الــدين عبــد الحميــد ، ط،   : البــن القــيم الجوزيــة، تحقيــق  ) ٤/٢٥٠(ين عوقمــلإعــالم ا ) ٢(

 .العصرية، بيروت
 .الدخيل اهللا/ د: البن القيم ، تحقيق) ٢١٨-١/٢١٧(الصواعق المرسلة : انظر ) ٣(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٣٠

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

وإمــا أال يــذكروا معنــى أصــال مــع إنكــارهم  للمعنــى الظــاهر المتبــادر ويفّوضــون العلــم       
 معرضــون عــن بيــان اهللا تعــالى ألســمائه وصــفاته ـ تعــالى ـ وبيــان       بــالمعنى إلــى اهللا مــع أنهــم

 .لذلك، فهؤالء يعرفون بأهل التفويض ـ ـ رسوله 
والحقيقة أن كال الطائفتين من أهل التحريف واالنحراف عن الصراط المـستقيم فـي            

قـد  ف.  وال يجدي وال يغني عنهم كونهم يسمون تحريفهم هذا تـأويالً أو تفويـضاً     ،هذا الباب 
لألمـم الـسابقة   ـ تعـالى   ـ سماهم اهللا محرّفين وذمهـم وعـابهم، فلهـم نـصيب مـن ذمّ اهللا       

 قال شيخ  . وبدلوا كالمه الذي أنزله هدى وشفاء للناس       ه،ممن حرفوا كالم اهللا عن مواضع     
 وهــو متنــاول لمــن  ،فــإن اهللا ذم الــذين يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه  : " اإلســالم ابــن تيميــه 

له هو مـن البـدع الباطلـة، وذم الـذين ال يعلمـون الكتـاب إال                 ة على ما أصَّ   حمل الكتاب والسن  
وخالصــة القــول أن االنحــراف فــي المــصطلح  )  ١( وهــو متنــاول لمــن تــرك تــدبر القــرآن  ،أمــاني

 ؛ وسـائر المخـالفين لطريقـة الـسلف        ،العقدي هو ما سـلكه طوائـف الفالسـفة والمتكلمـين          
االً خاصـة المـصطلحات الحادثـة ومـن جانـب آخـر             وذلك بجعلهم المصطلح مدلوالً وليس د     

في معالجتهم العقدية يجعلون المصطلح ـ خصوصا مـصطلحات الكتـاب والـسنة ـ لفظـاً ال       
معنى له من جهة الشرع أو اللغة وإنما يصاغ له معنى مـن جهـة الحكـم العقلـي ـ عنـدهم ـ       

ستكثر فــي ســلب   وهــم فــي ذلــك بــين مقــل ومــ  .مبنيــاً علــى مقــدمات التنزيــه التــي قرروهــا  
 .  فيردفونها ببيان المراد منها مما يخالف الظاهر،المصطلح الشرعي داللته االعتقادية

 

@    @     @ 

 

 

 

                                     
حميـد، ومحمـد   محـي الـدين عبـد ال   : تحقيـق ) ١/٤٢( البـن تيميـه   ،موافقة صـحيح المنقـول الـصريح المعقـول        ) ١(

 . مطبعة السنة المحمدية ، القاهرةـه١٣٧٠حامد الفقي، ط، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

 . المصطلح العقدي في الكتاب والسنة:المبحث الثاني
 . مصطلحات الكتاب والسنة:المطلب األول

 .عند السلف والمصطلحات االعتقادية ، العلم بمعاني األلفاظ:المطلب الثاني

 . هل آيات الصفات من المتشابه؟:المطلب الثالث

 .مصطلحات الكتاب والسنة: المطلب األول
 نظري أن الترتيب المنطقي هو أن يكون هذا المبحث سـابقاً للمبحـث الـذي      من وجهة 

ــ   اب والبــاحثين اســتمرت علــى أن يفتــتح البحــث والتــأليف بمبحــث    قبلــه، لــوال أن ســنة الكتَّ

 . مما له عالقة بعنوان البحث، ونحو ذلك، والمقدمات،فاتيتناول التعري

ليخــرج النــاس مــن   ـ   ـ وقــد أنــزل اهللا تعــالى الكتــاب والحكمــة علــى رســوله محمــد      

الظلمــات إلــى  النــور فكــان فــي خطابــه وكالمــه الهــدى والنــور والداللــة علــى كــل خيــر لبنــي     

ل والبيـان للـشريعة الهاديـة        وكالم رسوله تمـام الكمـا      ،اإلنسان فاشتمل كالم اهللا تعالى    

ال يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه وال مــن  ( والعملــي بلــسان عربــي مبــين ،فــي شــقيها االعتقــادي

 ومــدعوون ، عَلِمــوا أنهــم  مقــصودون بــالكالم  ، والمخــاطبون عــرب فــصحاء بلغــاء  )خلفــه

  وأثنــى اهللا علــيهم باإليمــان  . ورأس ذلــك توحيــد اهللا ومعرفتــه بأســمائه وصــفاته    ،بدعوتــه

 وصـواب مـا هـم      ، ورشـادهم  ، فكان حكماً بهدايتهم   ، وسلوك الصراط المستقيم   ،والفقه

عليه من العقـد والعمـل، فيـا سـبحان اهللا كيـف يطلـب الهـدى والرشـد مـن غيـر طـريقتهم               

 .!وسلوك مسلكهم

هـــل هنــاك مـــصطلحات اعتقاديـــه فـــي الكتـــاب والـــسنة؟  : وســؤال هـــذا المطلـــب هـــو 

ب والـسنة قـانون يعـصم مـن الخطـأ والزلـل فـي معرفـة                 وبعبارة أخرى هل يوجـد فـي الكتـا        

 .قضايا ومسائل العقيدة بألفاظها ومعانيها

 .والجواب وبدون تردد نعم

 :وبيان ذلك ما يلي



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٣٢

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 هـم قـريش وبقيـة     والمخـاطبون بـه ابتـداءً   ،عربـي  ـ  ـ القرآن الكريم عربي والرسول  

اً، وقـد اكتمـل نـزول القـرآن      وسائر األمم تبع لهم في فهم الخطـاب عمـالً واعتقـاد      ،العرب

 وتاله على الناس وعلموه وفقهو في حياته ما يتعلـق فـي ذلـك     ـ  ـ الكريم في حياة النبي  

 ومـا يتعلـق بالعبـادات وسـائر الواجبـات علـى       ، وأمـور  اآلخـرة  ،بتوحيد اهللا وأسـمائه وصـفاته    

ه الرسـول صـلى اهللا    وكـذلك أُمرنـا بأخـذ مـا جـاء بـ           ،حدٍ سواء وقد أمرنا اهللا بإتباعـه وتـدبره        

 يـشتمل الكتـاب والـسنة علـى بيـان أهـم       أال فيـستحيل    ،عليه وسلم وعدم اإلعـراض عنـه      

 وأن يُحــال فــي معرفتــه إلــى غيــر     ، وهــو معرفــة المرســل تبــارك وتعــالى    ،مطالــب الرســالة 

 ). ١ ( ـ ـ الكتاب وبيان رسوله األمين 

عرب بلسانها على ما تعرف مـن  إنما خاطب اهللا بكتابه ال: "قال الشافعي ـ رحمه اهللا ـ  

 .)٢("معانيها

ــد، ومفــاهيم األســماء والــصفات التــي يتبعهــا القــول والعمــل        فعــرض مفهــوم التوحي

ا يجـب أن يكــون مــن خــالل الـنص مــن الكتــاب والــسنة الـصحيحة لفظــاً ومعنــى، بعيــداً عمَّــ   

نـه   أو فلسفية علـى تلـك النـصوص والمفـاهيم نـتج ع             ،نشأ بعد ذلك من إسقاطات كالمية     

 وتلخيص ما تقدم فـي النقـاط   ،تحريف لمعانيها وحقائقها أدى إلى عكس مقصود الشارع   

 :اآلتية

 .أن لفظ القرآن عربي .١

 .بينطإن األلفاظ القرآنية مفهومة المعنى لدى المخا .٢

 . لداللة المكلفين على المراد؛ن اللفظ والمعنى مقصودانإ .٣

لمـدلولها علـى وفـق سـنة النبـي       والتسليم واإلنقيـاء     ، والمعنى ،إن اإليمان باللفظ   .٤

 . صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ال يلزم منه أي استحالة عقلية أو محذور شرعي

                                     
 ).٨-٥/٧(انظر حول هذا المعنى ، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه  ) ١(
  .ت.أحمد شاكر، د: تحقيق) ٥١(الرسالة، للشافعي  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٣

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

ن الــنص القرآنــي والــنص النبــوي يــشكالن المرجــع لمنظومــة المفــاهيم   إ . آخــربمعنــى

 أســماء اهللا : ومــن ذلــك،واأللفــاظ والمــصطلحات اإلســالمية خاصــة فيمــا يتعلــق بالغيبيــات 

خبر اهللا به من أمور اآلخرة، وليس فـي هـذا إهـدار للغـة       أ وحقيقة ما    ،حقيقة ذلك  و ،وصفاته

 . فالـسنة بينـت المـراد مـن القـرآن وفـسّرته وفـصّلته         ،قبل نزول القرآن وال تقلـيالً مـن شـأنها         

ونحن ال حاجة لنا مع بيان الرسول بما بعثـه اهللا بـه مـن القـرآن أن نعـرف      : " يقول ابن تيميه 

 وقــد ، القــرآن، والقــرآن نــزل بلغــة قــريش، والــذين خوطبــوا بــه كــانوا عربــاً   اللغــة قبــل نــزول

 ثم الـصحابة بلغـوا لفـظ القـرآن ومعنـاه إلـى التـابعين حتـى         . وهم الصحابة،فهموا ما أريد به  

 ).١" (انتهى إلينا، فلم يبق لنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق القرآن

نزل بها، بل لقـد نـزل      أالل بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي         االستد. . ":وقال أيضاً 

ــراهيم( f g  h i j k l z } : كمــا قــال تعــالى  ،بلغــة قــريش    )٤:إب

القـرآن علـى      فليس ألحد أن يحمل ألفاظ)١٩٥:الشعراء(  s t    u z } :وقال تعالى

نوهـا بهـا إمـا فـي         ع معـانٍ غير ذلـك، مـن عـرف عـام واصـطالح خـاص، بـل ال يحملـه إال علـى                      

 ،المعنى اللغوي أو أعم أو مغايراً له، على مواضعه التي بينهـا اهللا لمـن خاطبـه بـالقرآن بلغتـه             

 ).٢.." (ومتى فعل غير ذلك كان تحريفاً للكلم عن مواضعه

 ،ومعنــى كــالم ابــن تيميــه المتقــدم هــو أن القــرآن الكــريم جميعــه لغــة عربيــة خاصــة   

 ولـيس مـن اإليمـان بـه         ، لهدايـة العـالمين    ،زلـه علـى رسـوله      وأن ،ومصطلح خاص تكلم به اهللا    

ــه       ــوقيره أن يخــرج ب ــة      ـ وت ــى متاهــات األلــسن      ـ فهمــاً ودالل عــن ســياقة ومقــصده العــام إل

 .وتشعباتها

 صحة هذا النهج اإليماني فـي التعامـل مـع مـصطلحات     )ابن تيميه(ويؤيد شيخ اإلسالم   

 عليه وسلم ـ بلغ الـبالغ المبـين، وبـيّن مـراده،      إن الرسول ـ صلى اهللا : " الكتاب والسنة بقوله

                                     
 .روتهـ ،المكتب اإلسالمي، بي١٤٠٨ط الثالثة، ) ١١٩( البن تيميه ،اإليمان ) ١(
، ١٤٢١محمد بـن قاسـم ، ط الثانيـة،          / تصحيح وتعليق ) ٤٩٣-١/٤٩٢( البن تيميه    ،نقص تأسيس الجهمية   ) ٢(

 .دار القاسم، الرياض



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٣٤

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

وأن كل ما في القرآن والحديث مـن لفـظ يقـال إنـه يحتـاج إلـى التأويـل االصـطالحي الخـاص                        

الــذي هــو صــرف اللفــظ عــن ظــاهره، فالبــد أن يكــون الرســول قــد بــيّن مــراده بــذلك اللفــظ      

ه باطـل، ويـسكت عـن       بخطاب آخر، ال يجوز عليه أن يتكلم بالكالم الذي مفهومه ومدلولـ           

بيــان المــراد بــالحق، وال يجــوز أن يريــد مــن الخلــق أن يفهمــوا مــن كالمــه مــا لــم يبينــه لهــم      

فمــن زعــم أنــه تكلــم بمــا ال يــدل إال علــى الباطــل ال علــى الحــق، ولــم يبــين     ... ويــدلهم عليــه

لـى  مراده، وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل وأحال الناس في معرفـة المـراد ع                

 ). ١." (.. فقد قدح في رسول اهللا،ما يعلم من غير جهته بآرائهم

 وموقفـــه مـــن مـــزاعم ، ألهميتـــه فـــي بيـــان المـــنهج الـــسلفي؛نقلـــت هـــذه الـــنص بطولـــه

 ،المتكلمين  الكثيرة في أن الظواهر المفهومة من نـصوص األسـماء والـصفات غيـر مـراده               

 !.مونها تأويالتوإنما المراد كذا وكذا من أنواع التحريفات التي يس

إن فهم الصحابة والتابعين أللفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة الذي هـو معتقـد أهـل               

 وهـي كافيـة فـي هـذا         ، مـن قِبَـل األلفـاظ والمـصطلحات فحـسب          يتأتالسنة والجماعة، لم    

 فالـسلف  . وال شك، بل يعضده في ذلك الفهم السليم للمعاني المقصودة بالخطـاب    الباب

 ومـن جهـة العلـم بمعنـاه، فهنـاك ارتبـاط       ،م مـن جهـة العلـم بـاللفظ    متقدمون على غيره  

 ولعل هذا يفـسر لنـا أن معظـم المخـالفين للـسلف فـي                .وثيق بين اللسان والفكر أو العقل     

 فعجمـة اللـسان لهـا أثـر عميـق فـي تـصور حقيقـة                 ،هذا الباب هم مـن المـسلمين األعـاجم        

ن فـي كثيـر مـن اآليـات التـي تخبـر عـن         ولذلك تجـد كثيـراً مـنهم يقولـو        ،المعاني والمفاهيم 

 ألن لــسانهم األصــلي ؛ وهــذا مــن أثــر العجمــة ،)٢(صــفات اهللا تعــالى، بــأن الظــاهر لــيس بمــراد 

 k l m } مختلــف فاختلفــت الذائقــة اللغويــة، فــإذا تأملنــا قولــه عــز وجــل    

                                     
 تحقيــق محـي الــدين عبــد الحميــد ومحمــد حامــد الفقــي،  ،)١/١٠(موافقـة صــحيح المنقــول لــصريح المعقــول   ) ١(

 )١/١١٩ ( وانظر نفس المصدر،هـ١٣٧٠مطبعة السنة المحمدية، 
هــ مكتبـة   ١٤٠٦أحمـد حجـازي الـسقا،    : تحقيـق ) ٢٢٢(أسـاس التقـديس للـرازي      : انظر علـى سـبيل المثـال       ) ٢(

طـه عبـد الـرءوف مكتبـة        : تحقيـق ) ٥(الكليات األزهرية، ومحصل أفكار المتقـدمين والمتـأخرين للـرازي           
 . ، مطبعة السعادة ، مصرهـ١٣٢٥ط، األولى، ) ٥٢-٢/٥١(وشرح المواقف للجرجاني . الكليات األزهرية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

nz  ) ولــذلك؛ فــالمعنى تـابع للفــظ أو المــصطلح ،  علمنــا أن البيــان تـابع للــسان )٤:إبـراهيم  

 ومـن جحـد مـا    ،مـن شـبه اهللا بخلقـه فقـد كفـر      " :قال نعيم بن حماد الخزاعـي ـ رحمـه اهللا ـ    

فأهميـة  ). ١" (وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصـف اهللا بـه نفـسه وال رسـوله تـشبيهاً            

 .إتبــاع مــصطلحات الكتــاب والــسنة تــأتي مــن اشــتمالها علــى مفهــوم معتمــد علــى الــوحي   

 فمـا تـشتمل عليـه مـن     : وبالتـالي ،مـستقاة مـن فكـر بـشري    بخالف من يتبعون مصطلحات  

 فال يمكن االعتماد  عليه في باب المعتقد ؛المفاهيم حكمها حكم مصادر ذلك المصطلح

 .واإليمان الصحيح

إن مــصطلحات الكتــاب والــسنة هــي المرجــع فــي حفــظ العقيــدة اإلســالمية إلــى قيــام  

اهيمها الخـصوصية والتميّـز علـى سـائر          كما أنها السياج الذي يحفظ للعقيدة ومف       ،الساعة

 .مصطلحات التراث الفكري في هذا المضمار

ــف ــاب         ي ــرهم وتخبطــه فــي هــذا الب ــى زعــم غي ــابعين عل ــصحابة والت رجح بهــذا فهــم ال

 .العظيم من الدين، وهذا هو موضوع المطلب القادم

  العلم بمعاني األلفاظ والمصطلحات  :المطلب الثاني
 .االعتقادية عند السلف

 والقــول فيــه بــال علــم مــن أعظــم      ،القــرآن الكــريم كــالم اهللا ودعوتــه إلــى العــالمين     

 فمـن زعـم    . ومقتضى اإليمان الصحيح القبول واإلنقياد ولما دلت عليه النـصوص          ،المحرمات

 فـأيَ أرض تقلـه وأي سـماء تظلـه ومـا      ،فهماً يخالف ظاهر النصوص فقـد اسـتدرك علـى اهللا          

 .!في هذا الموقف الخطيرمبلغه من العلم حتى يضع نفسه 

 ـ   ـ  إتباعـاً للرسـول     ؛فـالوقوف عنـد معنـى اللفـظ العربـي هـو التكليـف الـذي كُلفنـا بـه          

 .وإقتداء بصحابته الكرام الذين هم خير القرون

                                     
ــق، د) ٣/٥٧٨( أخرجــه الاللكــائي فــي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة         ) ١( أحمــد ســعد  / تحقي

 ي إعـالم النـبالء، للـذهب      روسي) ٥/١١٠(الفتاوى البن تيميه    : هـ، طيبة الرياض وانظر   ١٤١٦حمدان، ط الرابعة،    
 .، دار الرسالة، بيروت١٤٠٤ط األولى، ) ١٠/٦١٠(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٣٦

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

ــداخلي المحكــم      ــه، ودقــة ألفاظــه ،إن القــرآن الكــريم فــي نظامــه ال  ، وحيويتــه، ومعاني

ــذي يفــوق  وترابطــه ويــة أي نظــم وأي كــالم آخــر هــو المعجــزة     تفــوق دقــة وتــرابط وحي  ، ال

 ولــذلك تحــدى اهللا اإلنــس والجــن أن يــأتوا  ؛ وبرهانــه مــن ذاتــه، فإعجــازه فــي داخلــه،الكبــرى

 ). ١( ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ،بمثله

 ووقـف علـى   ،ومن أمعن النظر في دواوين الحـديث النبـوي   " :قال المقريزي ـ رحمه اهللا ـ  

لم يرد قط من طريق صحيح وال سقيم عن أحد من الصحابة ـ رضي  اآلثار السلفية علم أنه 

عـن معنـى    ـ  ـ اهللا عـنهم ـ علـى اخـتالف طبقـاتهم وكثـرة عـددهم أنـه سـأل رسـول اهللا            

شــيء ممــا وصــف الــرب ســبحانه بــه نفــسه الكريمــة فــي القــرآن الكــريم وعلــى لــسان نبيــه  

سـكتوا عـن الكـالم فـي       و ،بـل كلهـم فهمـوا معنـى ذلـك         . محمد عليه الـصلوات والتحيـات     

وسـاقوا  .. . وال فرّق أحـد مـنهم بـين كونهـا صـفة ذات أو صـفة فعـل، وإنمـا أثبتـوا                      ...الصفات

 وال مسائل الفلـسفة     ،وال عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكالمية       .. الكالم سوقاً واحداً  

 ).٢" (على ذلكـ رضى اهللا عنهم ـ فمضى عصر الصحابة 

ــن     ــيوهكــذا كــان تعظــيم الــسلف لل ــوي ،ص القرآن ــنص النب ــة،   ؛ وال  فهمــا مــصدر الهداي

 ونقيض الجهل والـشك فهـم ـ رضـي اهللا عـنهم ـ فهمـوا        ،الل والحيرةضوالهداية نقيض ال

بالخطــاب مــا يتعلــق منــه بــذات اهللا ـ تعــالى ـ          ـ    ـ  ومــا أراده رســوله    ،وعقلــوا مــا أراده اهللا

يهم غيــر ذلــك فقــد كــذب    ومــن نــسب إلــ ، ومــا يتعلــق بــسائر األحكــام العمليــة   ،وصــفاته

 .وافترى

قــد تنــازع الــصحابة فــي كثيــر مــن مــسائل األحكــام فهــم     : " وقــال اإلمــام ابــن القــيم 

ــد اهللا     ــاً، ولكـــن بحمـ ــة إيمانـ ــادات المـــسلمين، وأكمـــل األمـ ــي  سـ ــازعوا فـ الـــصفات لـــم يتنـ

                                     
هــ، مطـابع دار   ١٤١٩ط، األولـى  ) ٦٢(النظام القرآنـي، مقدمـة فـي المـنهج اللفظـي، عـالم سـبيط النيلـي             : انظر ) ١(

 .األرز، عمان
 .هـ، دار الطباعة المصرية١٢٧٠، قط، بوال) ٤/١٨١(الخطط، للمقريزي  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

 بل كلهم على إثبـات مـا نطـق بـه الكتـاب العزيـز والـسنة النبويـة مـن أولهـم إلـى                    ،واألفعال

 ). ١" (همآخر

 مــنهم ومــن التــابعين لهــم بإحــسان أعظــم ،فهــذا اإليمــان والتــسليم والقبــول والرضــا

 .عن مماثلة  المخلوقاتـ تعالى ـ  مع تنزيه اهللا ، المعنىفهموادليل على أنهم 

القـرآن نـزل بلـسان العـرب علـى الجملـة، فطلـب فهمـه                : " يقول أبو إسـحاق الـشاطبي     

ــة     ــق خاصــ ــذا الطريــ ــن هــ ــون مــ ــا يكــ ــول ؛إنمــ ــالى يقــ   y z { |  z } : ألن اهللا تعــ

 I    J K } :  وقـال )١٩٥:الشعراء(  s t    u z } :  وقال)٢:يوسف(
L M N O P  Q z  )ــال)١٠٣:النحـــل  © ̈  § ¦ } :  وقـ

ª « ¬ ¯® °  ± z )مما يدل علـى أنـه عربـي   ؛  إلى غير ذلك)٤٤:فصِّلت ، 

وبلسان العرب، ال أنه أعجمي وال بلسان العجم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العـرب             

 ).٢"( من غير هذه الجهة،يفهم، وال سبيل إلى تطلب فهمة

 إن طلــب فهــم معــاني نــصوص األســماء والــصفات وســائر معــاني األلفــاظ    :والمقــصود

 إذ القـرآن  ؛م الفـصيحة  إنما يكون بحملها على مدلولها فـي لـسان العـرب ولغـته          ،الشرعية

  s t    u z } : ـ تعـالى ـ  كمـا قـال    .والسنة في أعلى درجات الفـصاحة والبيـان العربـي   
  والحمل على هذا أمر واجب ومتعـين ومـن سـلك غيـر هـذا المـسلك فقـد                     )١٩٥:الشعراء(

وقع في التحريف والقول على اهللا تعالى بال علـم وهـذا مـن أقـبح المنكرات،والـسلف ـ أهـل        

 والجماعــة ـ ســلكوا هــذا المــسلك فــي التعبــد واإليمــان بنــصوص الكتــاب والــسنة      ،ةالــسن

 ولـم يفتـروا علـى اهللا        ، فلم يحرّفـوا الكلـم عـن مواضـعه         ،واعتصموا بما دلت عليه النصوص    

ـ خاصة من ينـسب إلـى العلـم     ـ  وجدير بكل عاقل  ،ورسوله كما فعل غيرهم من الطوائف

 وال يجعل تقليـده لألسـالف والـسابقين         ،ألمر العظيم  ويحاسبها في هذا ا    ،أن يراجع نفسه  

                                     
 .لمكتبة العصرية بيروت، ا١٤٠٧محي الدين عبد الحميد، : تحقيق) ١/٥٥(إعالم الموقعين  البن القيم  ) ١(
 .، بيروتالمعرفةعبداهللا دراز، دار : تعليق) ٢/٦٤( الموافقات، للشاطبي  ) ٢(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٣٨

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 وإتبـاع مـا أنـزل اهللا علـى رسـوله ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ واهللا يهـدي            ،حائالً بينه وبين الحق

 .من يشاء إلى صراط مستقيم

فـإن  : " ختم هذا المطلب بكالم نفـيس لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـه ـ رحمـه اهللا ـ قـال         أو

اللـسان العربـي، وجعـل رسـوله مبلغـاً عنـه الكتـاب والحكمـة بلـسانه          اهللا لما أنـزل كتابـه ب      

العربــي، وجعــل الــسابقين إلــى هــذا الــدين متكلمــين بــه، لــم يكــن ســبيل إلــى ضــبط الــدين       

 ).١" (ومعرفته إال بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين

 .هل آيات الصفات من المتشابه؟: المطلب الثالث
 : التشابه في اللغة: أوالً

المِثــل، والجمــع أشــباه، وأشــبه الــشيء الــشيءَ، إذا ماثلــه،       : الــشَبَه والــشبهِ والــشَبيه  

: واشـــتبه األمـــر إذا اخـــتلط، والـــشبه : المـــشكالت، قالـــه الليـــث: والمـــشتبهات مـــن األمـــور

 .)٢(االلتباس، واإلشكال

 : المتشابه في االصطالح: ثانياً

مـا احتـاج إلـى    : ثـر مـن وجـه، وقيـل    مـا احتمـل أك  : ما اسـتأثر اهللا بعملـه، وقيـل       : قيل هو 

المنــسوخ، والعــام الــذي دخلــه التخــصيص، والمطلــق المقيــد، والمجمــل الــذي    : بيــان، وقيــل

 . يحتاج إلى بيان

 .)٣(المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور: وقيل

غير واضح الداللـة، بعكـس المحكـم الـذي     : وعلماء أصول الفقه يرون أن المتشابه هو     

 . لته واضحةتكون دال

                                     
تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار     ) ١٦٣(اقتضاء الـصراط المـستقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيم، البـن تيميـه                ) ١(

 .المعرفة، بيروت
محمد حامـد الفقـي،     : تحقيق) ٢/١٤٢(البن النجار   وشرح الكوكب المنير،    ) ١٣/٥٠٣(لسان العرب   :  انظر  ) ٢(

 .هـ، مطبعة السنة المحمدية، مصر١٣٧٢ط األولى، 
هـ، بيروت، وتفـسير الطبـري     ١٣٨٤ط األولى ، المكتب اإلسالمي      ) ١/٣٠٥(زاد المسير، البن الجوزي     :  انظر  ) ٣(

)١٧٤-٣/١٧٣ .( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

ومما تقـدم تظهـر العالقـة بـين المعنيـين اللغـوي واالصـطالحي للمتـشابه وهـو الخفـاء                     

 . وعدم الوضوح

 : هل آيات الصفات من المتشابه: ثالثاً

الصواب في هذه المسألة، أن المتشابه هو ما احتـاج إلـى بيـان، وهـذا هـو مـذهب أحمـد،                   

ــاراتهم فــي الت    عبيــر عــن هــذه الحقيقــة، ولــيس فــي    وهــو مــذهب الــسلف، وإن اختلفــت عب

الخطاب والنصوص الشرعية ما ال يفهم معناه فذلك مناف إلحكام النـصوص وتفـصيلها،        

فكل ما دل عليه الخطاب الشرعي يفهم في الجملة، وال يجب أن يكون المفهوم منه هو                

 . تأويله، بمعنى حقيقته التي هو عليها في نفسه

ابه الــذي ال يعلــم معنــاه،  وإن كانــت كيفيــة  وعليــه فليــست آيــات الــصفات مــن المتــش 

إتصاف اهللا بها وقيامها بذاته مما ال يعلمه إال اهللا، وليس هذا منافياً للعلـم بمعناهـا المـدلول                   

عليـه بالخطـاب، فالتـشابه المطلــق ال وجـود لـه فـي التكليــف، وإنمـا يوجـد التـشابه النــسبي،          

ه وهـم الـصحابة والتـابعون ومنـه سـلك        ويتميّز العلمـاء بالكتـاب والـسنة واللـسان بمعرفتـ          

 .)١(طريقهم

ــم يختلفــوا فــي شــيء مــن أســماء اهللا               وقــد  ــصحابة ـ رضــي اهللا عــنهم ـ ل تقــدم أن ال

وصفاته، فلم يقل منهم أحد بصرفها عن حقائقها وحملها علـى المجـاز تـأويالً بـل تلقوهـا                   

 القـرآن والـسنة علـم       من تأمل ورود آيـات الـصفات فـي         " :قال ابن القيم  . بالتسليم واإليمان 

قطعــا بطــالن تأويلهــا بمــا يخرجهــا عــن حقائقهــا، فإنهــا وردت علــى وجــه ال يحتمــل معــه      

 ). ٢" (التأويل بوجه

فهذه قاعدة عامة من عالمِ بالكتاب والسنة بعـد اسـتقراء تـام لمـوارد النـصوص فـي                   

 .الصفات

                                     
محمـد محـي الـدين عبدالحميـد، مطبعـة      / تقـديم ) ١٤٦-١٤٤( انظر المسودة فـي أصـول الفقـه، ال آل تيميـة           ) ١(

 . المدني، السعودي
 . محمد حامد الفقي، دار الرشاد الحديثة، المغرب: تحقيق) ٢٧٢-٣/٢٢٦( مدارج السالكين، البن القيم  ) ٢(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٤٠

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

آن الكــريم وقــد تكلــم العلمــاء وكتبــوا كثيــراً فــي علــم المحكــم والمتــشابه فــي القــر 

وفي السنة النبوية من خالل حديثهم عـن علـوم القـرآن وأنواعهـا، وكـذلك علمـاء أصـول                    

 ).١(الفقه وكذا المتكلمون فبينوا المراد بذلك في اللغة وفي علوم القرآن 

مـا ذكـره   مـن المتـشابه أو ال؟       آيـات الـصفات      هـل : وهـو ولعل ما يثير مثل هـذا التـساؤل         

من أن آيات الصفات من المتـشابه الـذي ال يعلـم تأويلـه              ) ٢(ينبعض المتأخرين  من المتكلم    

ــالى    ــه تعـ ــي ذلـــك قولـ ــأولين فـ  g  h   i j k l m n o p } :إال اهللا، متـ
q  r ts u v w x y z { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ 

¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ̄ ° ±      ² ³ µ´ ¶ ̧    ¹  º » z 
 . )٧:آل عمران(

وأمــا : "  فيقــول)أن آيــات الــصفات مــن المتــشابه (ويجيــب ابــن تيميــة عــن هــذه الــدعوى 

إدخال أسماء اهللا وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي ال يعلـم تأويلـه إال اهللا، أو اعتقـاد             

 :فالكالم على هذا من وجهين.. أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر اهللا بعلم تأويله

ه، فنقول أما الـدليل علـى بطـالن     وأنه ال يفهم معنا،من قال إن هذا من المتشابه    : األول

ذلك فإني ما أعلـم عـن أحـد مـن سـلف األمـة أنـه جعـل ذلـك مـن المتـشابه ونفـى أن يعلـم                      

 .أحد معناه

                                     
. عالميـة هــ ، دار الكتـاب ال  ١٤٠١أحمد صقر ، ط الثالثـة،   : تعليق) ١٠٢(تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة      : انظر ) ١(

) ٣/١١٥(وتفــسير الطبــري   ) ٢/٩١(ومعجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس   ، ) ١٤٤-١٢/١٤٠(ولــسان العــرب  
والجامع ألحكـام القـرآن ،      ) ٣/٨٥(. ، والموافقات للشاطئ    الشعبمطبعة  ،  ) ٥/٢١٠(وتفسير ابن كثير    

 ) ٦٤(وروضة الناظرين، البن قدامة ) ٤/١١(للقرطبي 
واإلتقــان فــي علــوم القــرآن،    ) ٧/١٧٤(والتفــسير الكبيــر، للــرازي   ) ١٠٣( للــرازي  انظــر أســاس التقــديس ،   ) ٢(

 )٨-٢/٦(للسيوطي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

  إمـــا )٧:آل عمـــران( z ̈ § ¦ ¥ ¤ } أنـــه الـــذي فـــي القـــرآن  : يقـــال: الثـــاني

 وإمـــا الكتـــاب كلـــه، ونفـــى علـــم تأويلـــه لـــيس نفـــي علـــم معنـــاه كمـــا فـــي أمـــور ،المتـــشابه

 ). ١.."(يامةالق

والــواو بعــدها اســتئنافيه، فيقــوي  " اهللا"ويــرى هــؤالء وجــوب الوقــف علــى لفــظ الجاللــة   

هــؤالء شــبهتهم بمثــل المــأثور عــن الــسلف فــي اخــتالفهم فــي الوقــف فــي هــذه اآليــة، مــع    

ال يجعـل الـصفات اإللهيـة ممـا ال          " اهللا" العلم بأن كثيراً ممن يرى الوقـف علـى لفـظ الجاللـة              

 أمـا الحقيقـة والكيفيـة       . بل يعلمونه من حيث يعلم مـراد الـتكلم بكالمـه           ،منونيعلمه المؤ 

 .فهذا هو الذي ال يعلمه إال اهللا

 ).٢.."(.أما التأويل الذي اختص به اهللا فحقيقة ذاته وصفاته: " قال ابن تيميه

ويبين ذلـك أن الـصحابة والتـابعين لـم يمتنـع أحـد مـنهم عـن تفـسير آيـة                      : " وقال أيضاً 

 مـن  وال قال هذه مـن المتـشابه الـذي ال يعلـم معنـاه إال اهللا، وال قـال أحـد قـط          ،تاب اهللا من ك 

سلف األمة وال من األئمة المتبوعين إن في القرآن آيات ال يعلـم معناهـا وال يفهمهـا رسـول             

 ). ٣" (يمان جميعاً وال أهل العلم واإل ـ ـ اهللا 

نة، يفرقــون بــين العلــم بمعــاني  فالــسلف ـ رحمهــم اهللا ـ وهــم علمــاء الكتــاب والــس        

 فـال يزعمـون العلـم       ، ومنها الصفات، وبين حقيقة وذات المخبر عنه من أمور الغيب          ،اآليات

 وهـو مقتـضى اإليمـان       ، وهذا هـو الواجـب     .بكيفية الصفات لكن ذلك ال ينافي العلم بمعناها       

 فلغــة ؛هبكــالم اهللا ـ كمــا تقــدم ـ ومــذهب الــسلف هــذا معتمــد علــى القــرآن الكــريم نفــس       

فــي مـوارده المتعـددة فـي القــرآن    " التأويـل " القـرآن تـدل داللـة قطعيـة علــى أن المـراد بلفـظ        

 فـــإن كـــان الكـــالم طلبـــاً كـــان تأويلـــه نفـــس الفعـــل   ،الكـــريم هـــو نفـــس المـــراد بـــالكالم 

                                     
 زيـد الفيـاض     ،الروضـة النديـة شـرح العقيـدة الواسـطية         : وانظـر   . بتـصرف ) ٣٠٦-١٣/٢٩٤(مجموع الفتاوى    ) ١(

 .هـ ، دار الوطن، الرياض١٤١٤ط الثالثة، ) ٢٤-٢٣(
 )١٣/٣١٣(مجموع الفتاوى  ) ٢(
 ) ١٣/٢٨٥(مجموع الفتاوى  ) ٣(



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٤٢

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 وهــذا ال يلــزم منــه نفــي  .)١(المطلــوب، وإن كــان خبــراً كــان تأويلــه نفــس الــشيء المخبــر بــه  

 وهــذا مــا دلــت عليــه آيــة آل عمــران،  . وحــصول اإلفهــام مــن ظــاهر الخطــاب ،العلــم بــالمعنى

ــاه، فيجــوز الوجهــان          ــى نفــي علــم معن ــدل عل ــه ال ي ــم تأويل ــى نفــي عل  ، الوقــف:فــداللتها عل

 فالعالمـة المنهجيـة الفارقـة بـين الـسلف وبـين غيـرهم فـي هـذه                   .والعطف فـي قـراءة اآليـة      

 خالل استقصاء معنى لفظ التأويل وتحريـر   المسألة أنهم اعتمدوا على القرآن والسنة من      

 والتأويــل ، اسـتطاعوا أن يميـزوا بـين التأويــل الـذي فـي اسـتطاعة المكلفـين       :داللتـه وبالتـالي  

 مـع تقريـرهم أن التأويـل بهـذا المعنـى ال             ، ولم يكلفوا بـه أصـالً      ،الذي ال يدخل تحت قدرتهم    

 . آيات الصفات: ومنها،ينفي العلم بمعاني اآليات

ــة علــى تحريفــاتهم ألســماء اهللا       ثــم إن  ــذين يحتجــون بهــذه اآلي هــؤالء المتكلمــين ال

 ²      ± ° ̄ } :وصفاته متناقضون، فإن اهللا أخبر فـي اآليـة أن الراسـخين فـي العلـم قـالوا       
³ ́ z )٧:آل عمران( . 

فمقتضى اإليمان واالقتداء بالذين ذكرهم اهللا وأثنى عليهم هو إجراء كالم اهللا علـى              

معهـــود ومعانيـــة المعهـــودة فـــي الـــشرع واللـــسان وهـــذا هـــو مـــا فعلـــه الـــصحابة  ظـــاهرة ال

والتــابعون لهــم بإحــسان مــن ســلف األمــة بخــالف المتكلمــين الــذين أعملــوا تــأويالتهم          

الباطلة في النصوص بال نكير بينهم، وينكرون على مـن آمنـوا بـه واتبعـوه وسـلكوا سـبيل              

 سبيلين فإما أن يفوضـوا العلـم بمعـاني هـذه     فهم قد سلكوا أحد). ٢!!(من أثنى اهللا عليهم  

اآليات، فال يقرون بمعنى لها أصالً وإما أن يدعوا العلم بالمعنى بعد سلوك مسلك التأويل،               

وقد تبـين بطـالن هـذا المـسلك لمخالفتـه للكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة ومـن تـبعهم                       

 .بإحسان

يات الصفات ال يطلق عليها اسـم  آ " :قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي ـ رحمه اهللا ـ  

التشابه، ألن معناها معلوم في اللغة العربيـة، ولـيس متـشابها، ولكـن كيفيـة إتـصافه جـل              

                                     
 )٢٩١-١٣/٢٨٨(مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
 ).١٣٩-١/١٣٨(والملل والنحل، للشهرستاني ) ٢٣٠-٣/٢٢٦ (،مدارج السالكين: انظر ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٦   ربيع اآلخرلثالثون  واالخامسالعدد 

وعــال بهــا ليــست معلومــة للخلــق، وإذا فــسرنا المتــشابه بأنــه هــو مــا اســتأثر اهللا بعلمــه دون  

 ).١(" خلقه كانت كيفية االتصاف داخله فيه، ال نفس الصفة

 ـ رحمهم اهللا ـ أصل غلط  المعرضين عن مصطلحات وألفاظ الكتاب   وقد بين السلف

 .والسنة في أبواب االعتقاد

تــوهم أن هــذه األشــياء العامــة الكليــة : وأصــل الخطــأ والغلــط: " قــال شــارح الطحاويــة

يكـــون مـــسماها المطلـــق الكلـــي هـــو بعينـــه ثابتـــاً فـــي هـــذا المعـــين، وهـــذا المعـــين، ولـــيس 

ارج ـ خــارج الــذهن ـ ال يوجــد مطلقــاً كليــاً، ال يوجــد إال معينــاً         كــذلك،فإن مــا يوجــد فــي الخــ 

مختــصاً، وهــذه األســماء إذا سُــمى اهللا بهــا، كــان مــسماها معينــاً مختــصاً، فــإذا ســمى العبــد  

 به، فوجود اهللا وحياته ال يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود       اًكان مسماها مختص  

ــره، فكيــف بوجــ     ــه غي هــذا هــو ذاك،  : أال تــرى أنــك تقــول  ! ود الخــالقالمعــين ال يــشركه في

 .فالمشار إليه واحد، لكن بوجهين مختلفين

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخـذوا هـذا المعنـى، وزادوا فيـه علـى الحـق فـضلوا،                     

وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه مـن الوجـوه وزادوا فيـه علـى الحـق حتـى ضـلوا، وإن                    

ــذي تعقلــه العقــول الــسليمة الــصحيحة    كتــاب اهللا دلّ علــى ا   وهــو الحــق  ،لحــق المحــض ال

 ).٢"(المعتدل الذي ال انحراف فيه

 

@     @     @ 

 

                                     
 والقواعـد   ،)٣٨(مـنهج ودراسـات اآليـات األسـماء والـصفات،           :  وانظر له أيضاً   ،)٦٥(مذكرة في أصول الفقه      ) ١(

 )٣٤(خ محمد بن صالح العثيمينس المثلى، للشي
ــاؤط، ،عبـــد اهللا التركـــي: تحقيـــق) ٦٤-١/٦٣( البـــن أبـــي العـــز  .شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة  ) ٢(  وشـــعيب األرنـ

 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤١٦ ،الثامنةط،



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٤٤

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 :أثر االنحراف في المصطلح العقدي على تقرير العقائد اإلسالمية: المبحث الثالث
لم يكن من أهداف هذا البحث الخوض في تفاصيل الخالفـات بـين اإلسـالميين، و إنمـا         

ــان  ــاظ      كـ ــصطلحات واأللفـ ــة بالمـ ــة المتعلقـ ــضة العامـ ــوط العريـ ــضاح الخطـ ــو إيـ ــدف هـ الهـ

 ومـا  ،وأصـحابه تجـاه هـذه القـضية     ـ  ـ  ببيـان مـا كـان عليـه النبـي        حسب الوسعاالعتقادية

حدث بعد ذلك من انحـراف عـن الطريقـة النبويـة إلـى الـسبل المختلفـة المتـذرع أصـحابها                      

صـالحة وال مقبولـة وال مـشروعة لكـي        " مـا " يـوم    بشتى الدعاوى والحجـج التـي لـم تكـن فـي           

 .وأصحابه الكرام في هذه الباب ـ ـ تعارض ما عليه محمد 

وكان من نتيجة تلك الدعاوى واالنحرافات في هذا الباب أن وقف أصحاب هـذا الفكـر    

واالتجـــاه المخـــالف للـــسلف مـــن كثيـــر مـــن المـــصطلحات واأللفـــاظ العقديـــة فـــي مـــسائل  

وغيرهــا مــن مــسائل المعتقــد، وقفــوا موقفــاً مخالفــاً لمقتــضى اإليمــان      األســماء والــصفات  

 .وأصحابه الكرام ـ رضي اهللا عنهم ـ ـ ـ واإلتباع للنبي محمد 

 : منها،فقد جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة وصف اهللا تعالى بصفات

نـزول فـي ثلـث    العلو والفوقية، والسمع، والبصر، والكالم، واالستواء على العرش، وال    (

وغير ذلك مما ثبـت فـي       ) الليل اآلخر إلى السماء الدنيا، والوجه، واليدين، والعينين، واألصابع        

 . وأسمائه الحسنى، والسنة الصحيحة من صفات اهللا،القرآن الكريم

 ولـم يعتقـدوا مـا دلـت عليـه           ،فخالف هؤالء مـا دلـت عليـه النـصوص مـن صـفات الكمـال               

 إذ ذلــك هــو مقتــضى داللــة  ؛ وال تعطيــل،مــن غيــر تحريــفٍ ـ تعــالى    ـ علــى الوجــه الالئــق بــاهللا     

 بــل أفرغــوه مــن  ، ولــم يلتزمــوا بالمــصطلح واللفــظ الــشرعي  .الكتــاب والــسنة كمــا تقــدم  

 محتجــين لفعلــتهم تلــك ، وأســقطوا عليــه مــن عنــد أنفــسهم معــانٍ ال دليــل عليهــا ،معنــاه

 .خلوقات دعوى التنزيه عن مشابهة الحوادث والم: من أهمها،بشبهات

فهم لم يفهموا من صفات الخالق إال مثل ما يفهمونه من صفات المخلوقين، فوقفـوا              

 ثــم بعــد ذلــك وقفــوا موقــف التعطيــل بإنكــار معانيهــا  ،مــن هــذه النــصوص موقــف التــشبيه

المعروفـــة والمعهـــودة فـــي لـــسان الـــشرع ولـــسان المخـــاطبين وهـــم فـــي هـــذا بـــين مقـــل   
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فــي أبــواب االعتقــاد الــذي هــو مــن أساســيات      وهــذا هــدم للمــصطلح الــشرعي   ،ومــستكثر

 والجــزم بــأن ،اإلسـالم، بينمــا كــان الواجـب هــو اإليمــان بداللـة تلــك األلفــاظ والمـصطلحات    

تلك األوصـاف بالغـة مـن غايـات الكمـال والمجـد والعظمـة مـا يقطـع جميـع عالئـق أوهـام                         

 .المشابهة بين اهللا ـ تعالى ـ وبين خلقه

ن يذكر ألصحابه صفات ربه في مجـامع عامـة وخاصـة، ولـم     كا ـ  ـ ويؤيد هذا أن النبي  

يستنكروا شيئاً من ذلك، ولم يتطرق إلى أذهانهم أن هذا اإلثبات موجب للتشبيه، ولـو أن                 

 وذلـك  ؛ذلك حصل الستشكلوا وسألوا ولنقل إلينا، لكنه لم ينقل فدل على أنه لم يحـصل             

 فــصحاء ءفهــم عــرب صــرحا  ،ائقــتهم اللغويــةذ و،لــسالمة فطــرهم واســتقامة ألــسنتهم 

 .، وأصحاب األهواءبخالف من جاء بعدهم ممن تكلموا في هذا الباب من األعاجم

فكان من نتيجة هذا المسلك الخاطئ في التعامل مع المصطلح العقـدي الـشرعي أن     

ــر كثيــر مــن      ،ســودت المئــات مــن الكتــب    وشــغلت الكثيــر مــن المــدارس والمعاهــد بتقري

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ـ رضـوان   ـ  ما كان عليه محمد  األسماء والصفات على خالف

 .اهللا عليهم ـ

 والنـزول بنـزول أمـره أو رحمتـه، وجعلـوا          ، واالسـتواء باالسـتيالء    ،فأُولت اليدان بالنعمة  

كالمه مخلوقاً من مخلوقاتـه، والـسمع والبـصر والعلـم جعلوهـا أزليـة ال تتعلـق بالمحـدثات                    

 ، كـــالعينين:هكـــذا الـــصفات الخبريـــة التـــي دلّ عليهـــا الخبـــرالمتغيـــرة تنزيهـــاً بـــزعمهم، و

فــصل القــضاء، اخترعــوا لهــا مــن  ل والمجــيء ، والفــرح، وكــذا الــضحك، والقــدمين،واألصــابع

 كـل هـذا الـشر وأضـعافه كـان       ـ  ـ المعاني ما لم يأذن به اهللا وال دل عليه هدى رسـول اهللا   

الــشرعي فــي التعامــل مــع مــصطلحات    يمكــن تجنبــه لــو أن هــؤالء القــوم التزمــوا المــنهج     

ن ما كان غيباً فـال طريـق   أنصوص الكتاب والسنة بعيداً عن المؤثرات األجنبية واالعتقاد ب   

 وصرف الجهد لفهم معناه في   ، فكان الواجب تعظيم الخبر    .إلى معرفته إال بالخبر الصادق    

ـ د قــام الــسلف      هــذا وقــ .إطــاره اإليمــاني الــشرعي المــدلول عليــه باللــسان العربــي المبــين    

 .بالرد على تلك األخطاء واالنحرافات التي وقع فيها أهل التحريف والتبديلـ رحمهم اهللا 



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٤٦

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

مـن األسـماء والـصفات ونفـوا عـن اهللا       ـ  ـ فأثبتوا  هللا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسـوله   

، علـى حـد    إثباتـاً بـال تفـشيل، وتنزيهـاً بـال تعطيـل      ، ـ ـ ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسـوله   

 .  )١١:الشُّورى(] لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ[: قوله تبارك وتعالى

 . واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم وبارك على محمد على آله وأصحابه

 

@     @     @ 
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 الخاتمة
و بـصورة  ولـ ـ  فإنه من خالل تلك الـصفحات المتقدمـة يظهـر للنـاظر      : وبعد،...الحمد هللا

معــالم طريقــة الــسلف فــي التعامــل مــع ألفــاظ ومــصطلحات الكتــاب والــسنة      ـ مختــصرة    

 وهــذا يكــشف أن للــسلف فهمــاً عميقــاً ودقيقــاً لمثــل هــذه   .وخاصــة فيمــا يتعلــق باالعتقــاد 

 ، وأن المقولة الشائعة بأن طريقة السلف أسلم    ،المطالب التي دار حولها كثير من الخالف      

 وهـي  ، فطريقـة الـسلف هـي األعلـم واألحكـم     . تعبـر عـن الحقيقـة     وطريقة الخلـف أعلـم ال     

التي تستند في شكلها وموضوعها إلى الوحي المعـصوم بعيـداً عـن المـؤثرات األجنبيـة أيـاً            

 .  كان مصدرها

ــا تقـــدم أن آيـــات الـــصفات   ــائر المـــصطلحات واأللفـــاظ  ولعـــل خالصـــة القـــول فيمـ  وسـ

 وتلقــوه عــن ، ومعنــاههلــم المــسلمون لفظــ  ممــا عاالعتقاديــة الــواردة فــي الكتــاب والــسنة 

وقرروه فيما بينهم من غير نكير فكان إجماعاً سابقاً وداحضاً لكل خـالف   ـ  ـ الرسول  

 .  قد بلَّغ الوحي لفظاً ومعنى على أكمل وجه ـ ـ  فالرسول األمين ،متأخر

لـب  فالقرآن والسنة مشتمالن على األلفاظ والمصطلحات التي تعبر عن حقائق المطا           

 وهو اصطالح قرآني ونبوي خاص تحاكم إليه اآلراء واألقوال وال  ،اآللهية بلسان عربي مبين   

 . يحاكم إليها

ولعــل أبرزمــا تمــسك بــه المخــالفون للــسلف فــي هــذه المــسألة هــو دعــوى التنزيــه التــي 

 . أوجبت التأويل

ك وقد أجاب السلف عن هذا بأن مجـرد االشـتراك فـي المـسميّات ال يوجـب االشـترا                  

ــز الــذوات بخصائــصها الالئقــة بهــا    ،واالتحــاد فــي الحقــائق   ، فعنــد التخــصيص واإلضــافة تتميّ

فاالشــتراك فــي المعنــى الكلــي القــائم فــي األذهــان ال يلــزم منــه تماثــل كــل مــا يقــع عليــه         

واهللا .  فعند التقييد والتخصيص تتميز كل ذات وحقيقة بما يليـق بهـا            ،مسمّى ذلك المعنى  

 .  أعلم

 .  رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبهوالحمد هللا



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٤٨

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

 فهرس المصادر و المراجع
 . اإلتقان في علوم القرآن، للسيوطي، طبع دار الفكر .١

 .هـ مكتبة الكليات األزهرية١٤٠٦أحمد حجازي السقا، :  تحقيق،أساس التقديس للرازي .٢

 .، المكتبة العصرية بيروت١٤٠٧عبد الحميد، محي الدين :  تحقيق،إعالم الموقعين  البن القيم .٣

، المكتبـــة ١٤٠٧ ط، ،محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد :  البـــن القـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق ،ينقعومـــإعـــالم ال .٤

 .العصرية، بيروت

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم، البـن تيميـه، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار                     .٥

 .المعرفة، بيروت

 .المكتب اإلسالمي، بيروت،هـ١٤٠٨ ط، الثالثة، ،اإليمان البن تيميه .٦

 .هـ، مطبعة االستقامة، القاهرة١٣٦٦حسن السندوبي ط، الثالثة، :البيان والتبيين للجاحظ  تحقيق .٧

 .تاج العروس للزبيدي .٨

 .. دار الكتاب العالمية،هـ١٤٠١ ط، الثالثة، ،أحمد صقر:  تعليق،تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة .٩

 .هـ١٤٢٤محمد المرعشلي  ط، األولى، دار النفائس، بيروت / د: لجرجاني تحقيقالتعريفات، ل .١٠

 . مطبعة الشعب، القاهرة،،تفسير ابن كثير .١١

 .هـ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة١٣٧٣ الثانية ،٢، طتفسير الطبري .١٢

 . ، تحقيق، أحمد البردوني، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرةتهذيب اللغة لألزهري .١٣

 .  بيروت، دار عالم الكتب، للقرطبي،الجامع ألحكام القرآن .١٤

 .هـ، دار الطباعة المصرية١٢٧٠ ط، بوالف، ،الخطط، للمقريزي .١٥

 .  روضة الناظر، البن قدامة، طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .١٦

 .، دار الرسالة، بيروت١٤٠٤ ط، األولى، ،سير إعالم النبالء، للذهبي .١٧

هـــ، ١٤١٦أحمــد ســعد حمــدان، ط، الرابعــة، /  تحقيــق، د،عتقــاد أهــل الــسنة والجماعــةشــرح أصــول ا .١٨

 .طيبة الرياض
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عبـــــد اهللا التركـــــي وشـــــعيب األرنـــــاؤط، :  تحقيـــــق،شـــــرح العقيـــــدة الطحاويـــــة، البـــــن أبـــــي العـــــز  .١٩

 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤١٦،ط،الشاحنة

هــ، دار  ١٤١٥، الثانيـة،    سـعد الـصميل ط    / عنايـة  ،شرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد بـن عثيمـين         .٢٠

 .ابن الجوزي، الدمام

 . مصر، مطبعة السعادة،هـ١٣٢٥ ط، األولى، ،شرح المواقف للجرجاني .٢١

هــــ، دار العاصـــمة ١٤٠٨ ط، األولـــى،،علـــي الـــدخيل اهللا/ د:الـــصواعق المرســـلة، البـــن القـــيم تحقيـــق  .٢٢

 .الرياض

 .شقهـ، دار الفكر، دم١٤٢٩ممدوح خسارة، ط، األولى، /علم المصطلح  د .٢٣

 .محمود فهمي حجازي/  د، مجلة مجمع القاهرة،علم المصطلح .٢٤

 .م، دار العلم للماليين، بيروت١٩٨٧قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية، أميل يعقوب ط، األولى،  .٢٥

 .  الرياض،القواعد المثلى، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مكتبة دار طيبة للنشر والتوزيع .٢٦

 .اء التراث العربي، بيروتيحإ دار ،مد الفراهيديكتاب العين  للخليل بن أح .٢٧

ــانوي تحقيـــق   .٢٨ ـــ١٤١٨أحمـــد حـــسن، ط، األولـــى،  : كـــشاف اصـــطالحات الفنـــون، للتهـ  دار الكتـــب ،هـ

 .العلمية، بيروت

ــات، ألبــي البقــاء الكفــوي  تحقيــق    .٢٩ ــة   / د: الكلي هـــ ١٤١٩ ،عــدنان درويــش ومحمــد المــصري، ط، الثاني

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

 .، دار صادر، بيروت البن منظور،لسان العرب .٣٠

 .  مطبعة الحكومة، جمع ابن قاسم،مجموع فتاوى ابن تيمية .٣١

 .طه عبد الرءوف مكتبة الكليات األزهرية:  تحقيق،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي .٣٢

 . مصر،مختار الصحاح للرازي، رتبه محمود خاطر، دار المعارف .٣٣

 . محمد الموصلي، مكتبة الرياض الحديثة، ا لرياض:اختصار،مختصر الصواعق البن القيم .٣٤

 .محمد حامد الفقي، دار الرشاد الحديثة، المغرب:   تحقيق،مدارج السالكين البن القيم .٣٥

 . هـ١٤٠٩ ، بيروت، دار القلم،مذكرة في أصول الفقه .٣٦



 

 
 وأثره في تقرير العقائد اإلسالمية  االنحراف في المصطلح العقدي١٥٠

 عبداهللا بن عبيد بن عباد العتيبي . د

ــدوة الدراســـات           .٣٧ ــر، ضـــمن نـ ــد الكـــريم بكـ ــة للـــدكتور عبـ ــالمي والمعـــاجم العربيـ ــصطلح اإلسـ المـ

 .هـ، كلية اآلداب والعلوم بفاس١٤١٤حية والعلوم اإلسالمية، ط، األولى، المصطل

 .، إخراج مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، تركياالمعجم الوسيط .٣٨

 .هـ دار الجيل، بيروت١٤١١معجم مقاييس اللغة البن فارس،  الطبعة األولى،  .٣٩

 .  الرياض،بة للنشر والتوزيعمنهج ودراسات اآليات األسماء والصفات، مكتبة دار طي .٤٠

 .عبداهللا دراز، دار العرفة، بيروت:  تعليق،الموافقات، للشاطبي .٤١

محــي الــدين عبــد الحميــد، ومحمــد :  تحقيــق،موافقــة صــحيح المنقــول الــصريح المعقــول البــن تيميــه .٤٢

 . القاهرة، مطبعة السنة المحمديةـه١٣٧٠حامد الفقي، ط، 

هــ، مطـابع دار األرز،   ١٤١٩ ط، األولـى  ،للفظي، عـالم سـبيط النيلـي    النظام القرآني، مقدمة في المنهج ا      .٤٣

 .عمان

، دار ١٤٢١ ط، الثانيــة، ،محمــد بــن قاســم  /  تــصحيح وتعليــق ، تأســيس الجهميــة البــن تيميــه   ضنقــ .٤٤

 .القاسم، الرياض
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Deviation in the Dogmatic Term and its Impact 

on Strengthening the Islamic Beliefs
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Abstract: 

      This research investigates one of the most important issues that led to the 

disagreement between Muslims in the faith matters. The issue includes the 

reluctance of some parties of Islamists from the statement of the messanger 

Muhammad, peace be upon him, and his companions of the dogmatic rulings 

that relate to the Divine Entity and Attributes. Moreover, it includes their 

dependence on evidences which they assume that they are correct in terms of 

words meanings or logical meanings without having a reference to the statement 

of Allah and his messenger, peace be upon him, to which we are asked to refer 

and not to exceed them regarding this issue, especially if its intended meaning is 

known and clear in the speech of Legislator (Allah).  

      Belief in Allah (iman) and follow his messenger, peace be upon him, 

requires a firm faith and belief in the correctness of those meanings signified by 

those words in a manner that befits Allah the Almighty.  

      The most important reason of this reluctance might be what occurred in 

the Islamic thought in terms of terminology and words; due to the translation 

from the non-Muslim religions and cultures that do not conform with the 

Quranic discourse neither in punishment nor subject. According to that, this 

research is written and entitled as (Deviation in the Dogmatic Term and its 

Impact on Confirming the Islamic Beliefs).   




